
 
 

 
 
 

Regenboog nieuws 
 
 
 
Vanuit de directie en het team 
 

Op dit moment zijn de leerkrachten druk bezig met 
het schrijven van de rapporten. We gebruiken 
hiervoor een nieuwe online tool. De layout zal dus 
iets anders zijn dit keer; de inhoud is alleen 
gewijzigd als er een nieuw aanbod is (zoals 
bijvoorbeeld bij Gynzy). Via Parro ontvangt u deze 
week een verzoek om u in te schrijven voor de 
oudergesprekken.  
 
Woensdag gaan Jacky en Christel naar de 
Winterschool, een jaarlijkse 
professionaliseringsdag op het gebied van 
wetenschap. Vorig schooljaar hebben onze 
leerlingen onderzoek gedaan naar automatische 
handelingen. De opzet van dit onderzoek en de 
resultaten hiervan worden gedeeld door Christel 
en Jacky in een workshop. Collega’s binnen het 
onderwijs krijgen zo op een interactieve manier 
handvatten en voorbeelden aangeboden om 
meteen met wetenschappelijke thema’s en 
onderzoekend leren in de klas aan de slag te gaan.  
 
Op donderdag gaan we met het merendeel van ons team naar Zutphen. Daar 
wordt één van de landelijke manifestaties gehouden. We gaan gezamenlijk met 
onze collega’s van de andere Condorscholen.    
‘s Avonds sluiten we nog even aan bij de ouderborrel. U komt toch ook?  

 
 
 

Kalender jan/febr 2020 
 
Week 5 
30+31/1 Staking, de school is DICHT 
30/1 20u: ouderborrel bij de manege 
 
Week 6 
3/2 Studiedag team – alle lln VRIJ  
5/2 Museumles Vuurvliegen 
6+7/2 Rapporten mee naar huis 
 
Week 7 
10/2 Adviesgesprekken groep 8 
13/2 Oudergesprekken  
 
Week 8 
18/2 Oudergesprekken 
20/2 Middag: carnavalsviering gr1-3 
21/2 Carnavalsviering gr3-8 
 

Jarigen 27 jan t/m 3 feb 
29/1 Shayden (12 jaar) 
30/1 Gijs (7 jaar) 
31/1 Audrey (11 jaar) 
1/2 Noor v B (7 jaar) 
3/2 Yara (9 jaar) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Geplande) vervanging 
28/1 Annelies -> Karin (werkdruk) 
29/1 Willem -> Jacky (Winterschool) 
29/1 Marijke -> Christel (Winterschool) 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

 
Carnaval 
Op donderdag 20 februari vieren de Vlinders en Libellen carnaval. ’s Morgens mogen 
ze verkleed en eventueel geschminkt op school komen. We maken er een gezellige 
ochtend van met een leuke knutselactiviteit en natuurlijk een optochtje door de school 
en over ons plein. ’s Middags is de playbackshow waar kinderen uit alle groepen aan 
mee kunnen doen. 
Op vrijdag 21 februari lopen we mee met de optocht door de wijk samen met de 
Vuurvogel. Iedereen kan dus ’s morgens al verkleed op school komen. Prins Carnaval, de 
jeugdprins, pages en kabinetten zullen ook onze school bezoeken. De exacte tijden 
zullen we nog doorgeven zodra dit bekend is. 
Voor hulp en andere extra’s voor carnaval worden 
ouders via Parro benaderd.  
In week 7 vanaf 10 februari kunnen kinderen een 
carnavalsnaam voor onze school bedenken en in de 
daarvoor bestemde bus stoppen. Op 17 februari 
wordt de naam onthuld. 

 

 
Aanmeldingen voor schooljaar 2020-2021 
Mochten er broertjes of zusjes zijn die in het volgende schooljaar 4 jaar worden, willen 
jullie hem of haar dan alvast aanmelden? Dat geeft voor ons een goed beeld van het 
leerlingaantal. Het inschrijfformulier is bij Judith op te halen of te downloaden via de 
website. Dank jullie wel alvast! 


